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Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Hillegom, gehouden op 21 juni 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: J.A. van Rijn 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (VVD) en A.M. 

Ruigrok-Schoorl (CDA) en de heren J.E.T. Angevaare (CDA), A. Bekooij 

(GroenLinks),  K. Benjamins (BBH), D. Doerr (D66), D. van Egmond 

(GroenLinks), W.P.E.M. de Goeij (VVD),  J.J.R. Jansen (Bloeiend 

Hillegom) en M. Roelofs (BBH),  

Secretaris: de heer A.J. Jaspers, adjunct-griffier 
 

Aanwezig:  burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw A.E. Snuif en de heren  

A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en J.A.J. Verheijen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Onderwerpen ter informatie 

 

4. Stand van zaken HLTsamen 

De heer Schellevis (directielid HLTsamen) en mevrouw Grimbergen (teammanager) 

geven een stand van zaken over de ambtelijke samenwerking HLTsamen. 

 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken) 

 

5. Programmarekening 2016 

  

Wethouder De Jong zegt toe in de nieuwe kadernota meer aandacht te 

besteden aan verklaringen van opvallende verschillen.  

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Hamerstuk  

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Projecten over verkeersveiligheid 

besluitvormend aan de raad voorleggen 

D66 Hamerstuk  

VVD Hamerstuk  

GroenLinks Bespreekstuk Aanvullen van reserve sociaal domein 

PvdA Hamerstuk  

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 29 juni 2017. 
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6. Kadernota 2018 

 

De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel politiek te behandelen. 

 

fractie advies bespreekpunten 

BBH Bespreekstuk Neemt punt van VVD terug naar de fractie 

CDA Hamerstuk  

Bloeiend Hillegom Bespreekstuk Wacht voorstel van PvdA af 

D66 Hamerstuk  

VVD Bespreekstuk Moeten we wel budget beschikbaarstellen 

aan buurtsportcoaches? 

GroenLinks Bespreekstuk Wacht voorstel van PvdA af 

PvdA Bespreekstuk Verschuiving precariobelasting naar OZB  

pas inlaten gaan per 2019 

 

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te 

agenderen als bespreekstuk voor de raad van 29 juni 2017. 

 

 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.57 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2017. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 


